
Рекомендації засідання круглого столу  

«Результати ЗНО-2017, проблеми та шляхи їх 

вирішення» 

 
1. Відділу освіти та міському методичному кабінету: 

1.1. Продовжувати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед 

випускників загальноосвітніх навчальних закладів, учителів, батьків щодо 

порядку та особливостей проведення у 2018 році зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

1.2. Систематично оновлювати інформацію на сайтах відділу освіти, 

методичного кабінету щодо особливостей проведення ЗНО-2018. 

1.3. Методистам ММК здійснювати організаційно-методичний 

супровід зовнішнього незалежного оцінювання. З цією метою: 

 проводити інструктивно-методичні наради для вчителів, які 

викладають предмети, винесені на ЗНО; 

 на засіданнях міських методичних об’єднань обговорити 

результати ЗНО-2017;  виробити методичні рекомендації щодо 

якісної підготовки учнів до ЗНО-2018 по кожному предмету; 

 при проведенні засідань міських творчих груп, ШППД, 

семінарів-практикумів обговорювати методику підготовки до 

ЗНО; 

 продовжити практику моніторингу якості знань учнів з 

предметів, які виносяться на ЗНО; 

 ознайомитися та впроваджувати через систему методичної 

роботи успішний досвід регіонів, рекомендованих ХРЦОЯО, що 

мають високу результативність проходження ЗНО, та досвід 

учителів міста, учні яких успішно складають ЗНО та ДПА. 

2. Директорам навчальних закладів:  

2.1. Продовжити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед 

випускників, батьків, учителів щодо порядку та особливостей 

проведення ЗНО-2018. 

2.2. Проаналізувати рівень знань випускників та визначити шляхи 

підвищення навчально-виховного процесу у кожному класі і по 

кожному вчителю. 

2.3. Організувати оформлення та підтримувати актуальність 

інформації у інформаційних куточках «ЗНО-2018» з 

використанням уніфікованих матеріалів, розміщених на сайті 

ХРЦОЯО. 



2.4. У шкільних кабінетах предметів, які виносяться на ЗНО 

(української мови та літератури, математики, історії України, 

біології, хімії, географії, фізики, іноземної мови), створити 

інформаційні куточки «Поради щодо успішного складання ЗНО-

2018». 

2.5. Здійснювати системний контроль за якістю засвоєння 

програмного матеріалу з предметів ЗНО учнями 10-11-х класів. 

2.6. Виділити додаткові години із варіативної складової навчального 

плану для посилення вивчення предметів, що виносяться на 

зовнішнє незалежне оцінювання та ДПА. 

2.7. Учителям інформатики надавати допомогу учням 11 класів з 

питання використання матеріалів, розміщених на сайтах 

УЦОЯО, ХРЦОЯО. 

2.8. Забезпечити участь учителів у он-лайн вебінарах, зустрічах-

консультаціях з питань ЗНО та ДПА. 

2.9. Організувати участь випускників 11 класів у пробному 

зовнішньому незалежному оцінюванні. 

2.10. Провести психологічні тренінги для випускників ЗНЗ щодо 

подолання стресової ситуації під час проходження ЗНО. 

2.11. Забезпечити персоніфікацію підготовки кожного випускника.  

2.12. Посилити профорінтаційну роботу серед учнів ЗНЗ. 

2.13. Активізувати роз’яснювальну роботу серед батьків щодо 

відповідальності за якісну підготовку їхніх дітей до ЗНО. 

 


